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ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากดั 

วาดวย วธิกีารเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. .......... 

------------------------------------------ 
 

 เพ่ือใหการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด  เปนไปดวยความ

เรียบรอย เปนผลดีตอสหกรณ 

 ฉะน้ัน  อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ขอ 58 , ขอ 59 , ขอ 60  

และขอ 89 (9) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด  ชุดท่ี 48  จึงไดกําหนดระเบียบวาดวย

วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ............  โดยความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2560  เพ่ือเปน

แนวทางในการปฏิบัติ  ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 ขอ  1  ระเบียบน้ีเรียกวา "ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด  วาดวยวิธีการเลือกตั้ง

คณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ..............." 

 ขอ 2  ใหยกเลิก  "ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด  วาดวยวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินการ พ.ศ.2546" 

 ขอ  3  ระเบียบน้ีใหถือใชตั้งแตวันท่ีไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2560               

(วันท่ี 24 ธันวาคม 2560)  และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใด ซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี ใหใช

ระเบียบน้ีแทน 

 ขอ  4  ในระเบียบน้ี 

  “ สหกรณ ”  หมายถึง สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด 

 “ ขอบังคับ ” หมายถึง  ขอบงัคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

  “ สมาชิก ”  หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  

  “ ผูแทนสมาชิก ”  หมายถึง ผูไดรับการเลือกตั้งตามความในขอ 52 แหงขอบังคับ 

 “ คณะกรรมการ ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

  “ ประธานกรรมการ ”  หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย 

      อนามัยสุรินทร จํากัด 

 “ กรรมการ ”  หมายถงึ     กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

  “ หนวย ” หมายถึง  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร โรงพยาบาล 

      สุรินทร ลูกจางกรมอนามัย ขาราชการบํานาญ  

      เจาหนาท่ีสหกรณ เจาหนาท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

      โรงพยาบาลชุมชน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  

      และใหหมายความรวมไปถึงสถานบริการ 

      สาธารณสุขในแตละหนวยน้ัน ๆ ดวย 

 “ เขต ”  หมายถึง  การรวมหนวยท่ีตั้งอยูใกลเคยีงเขาดวยกันเปนเขต 



 ขอ  5  คณะกรรมการดําเนินการ  มีจํานวน  15 คน  ประกอบดวย 

  5.1  ประธานกรรมการ  จํานวน  1 คน 

  5.2  กรรมการ  จํานวน  14 คน  กําหนดจํานวนกรรมการตามแตละเขต ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

   เขตท่ี 1  ประกอบดวย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร  โรงพยาบาลสุรินทร  เจาหนาท่ี

สหกรณ  เจาหนาท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห  ลูกจางกรมอนามัย  ขาราชการบํานาญ หนวยพิเศษ  จํานวน 1 คน 

   เขตท่ี  2  ประกอบดวย  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ    

เขวาสินรินทร  โรงพยาบาลเขวาสินรินทร  จํานวน 1 คน 

   เขตท่ี 3  ประกอบดวย  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปราสาท  โรงพยาบาลปราสาท จํานวน 

1 คน 

   เขตท่ี 4  ประกอบดวย  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสังขะ  โรงพยาบาลสังขะ  สํานักงาน

สาธารณสุขอําเภอศรีณรงค  โรงพยาบาลศรีณรงค  จํานวน 1 คน 

   เขตท่ี 5  ประกอบดวย  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอกาบเชิง  โรงพยาบาลกาบเชิง  

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพนมดงรัก  โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  จํานวน 1 คน 

   เขตท่ี  6  ประกอบดวย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอศีขรภูมิ  โรงพยาบาลศีขรภูมิ  จํานวน 1 คน 

   เขตท่ี 7 ประกอบดวย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสําโรงทาบ  โรงพยาบาลสําโรงทาบ 

จํานวน 1 คน 

   เขตท่ี 8  ประกอบดวย  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอจอมพระ  โรงพยาบาลจอมพระ  จํานวน 1 คน 

   เขตท่ี 9  ประกอบดวย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทาตูม  โรงพยาบาลทาตูม จํานวน 1 คน 

   เขตท่ี 10  ประกอบดวย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสนม  โรงพยาบาลสนม จํานวน 1 คน 

   เขตท่ี  11 ประกอบดวย  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอรัตนบุรี  โรงพยาบาลรัตนบุรี  

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนนารายณ  โรงพยาบาลโนนนารายณ  จํานวน 1 คน 

   เขตท่ี 12 ประกอบดวย  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอชุมพลบุรี  โรงพยาบาลชุมพลบุรี  จํานวน 1 คน 

   เขตท่ี 13 ประกอบดวย  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบัวเชด  โรงพยาบาลบัวเชด          จํานวน 1 คน 

   เขตท่ี 14 ประกอบดวย  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอลําดวน   โรงพยาบาลลําดวน        จํานวน  1  คน 

 ขอ  6  ใหท่ีประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิกเปนกรรมการคณะหน่ึง  ประกอบดวยประธานกรรมการหน่ึงคนและ

กรรมการอีกสิบสี่คน  ใหประธานกรรมการเลือกรองประธานคนหน่ึงหรือหลายคน  เลขานุการคนหน่ึง  เหรัญญิกคนหน่ึง  

นอกน้ันเปนกรรมการ  

 

 



 ขอ  7  คุณสมบัติและขอหามในการเปนประธานกรรมการและกรรมการ 

  7.1  คุณสมบัติของประธานกรรมการ 

         ก.  ตองมีประสบการณเคยเปนกรรมการหรือผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 

         ข.  ตองเปนสมาชิกติดตอกันไมนอยกวา  2  ปทางปบัญชีสหกรณ 

   ค.  ไมมีลักษณะตองหามตามขอ 60  แหงขอบังคับ 

  7.2  คุณสมบัติของกรรมการ  

   ก.  ตองเปนสมาชิกติดตอกันไมนอยกวา  2  ปทางปบัญชีสหกรณ  

   ข.  ตองเปนสมาชิกท่ีปฏิบัติหนาท่ีในเขตท่ีลงสมัคร ติดตอกันไมนอยกวา 6 เดือน 

   ค.  ไมมีลักษณะตองหามตามขอ 60  แหงขอบังคับ 

 ขอ  8  ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเลือกตั้งขึ้นคณะหน่ึง เพ่ือทําหนาท่ีดําเนินการเลือกตั้ง

ตามลําดับ ตอไปน้ี 

  8.1  ประกาศรับสมัครผูท่ีประสงคจะสมัครเขารับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการหรือกรรมการ 

  8.2  ดําเนินการรับสมัคร โดยกําหนดใหสํานักงานสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด เปนสถานท่ี

รับสมัครในวันเวลาทําการของทางราชการเทาน้ัน   

  8.3  ใหดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ  ถาถูกตองตามกําหนดในประกาศรับเลือกตั้งใหเสนอประธาน

กรรมการเพ่ือประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขารับการเลือกตั้งและดําเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการในท่ี

ประชุมใหญใหไดครบตามกําหนดในแตละเขต 

  ในกรณีไมมีผูสมัครในแตละเขตท่ีประชุมใหญสามารถเสนอช่ือผูท่ีเห็นวามีความเหมาะสมท่ีจะไดรับ

เลือกตั้งเปนกรรมการ  โดยตองมีผูรับรองอยางนอย 20 คน เพ่ือดําเนินการเลือกตั้งตามระเบียบตอไป 

  ในกรณีท่ีมีผูสมัคร  หรือผูไดรับการเสนอช่ือจากท่ีประชุมใหญตามขอ 8.3 วรรคสอง  เปนกรรมการใน

เขตใด  มีจํานวนเทากับจํานวนกรรมการท่ีพึงมีไดในเขตน้ันตามขอ 5  ใหถือวาผูน้ันไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการในเขตน้ัน

โดยไมตองลงคะแนน 

 ขอ  9  ใหท่ีประชุมใหญดําเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการ  โดยใหใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งโดย

วิธีลับ ดังน้ี 

  9.1  การเลือกต้ังประธานกรรมการ ใหผูที่ไดรับคะแนนสูงสุดไดรับเลือกต้ังเปนประธาน

กรรมการ 

  9.2  การเลือกต้ังกรรมการ  ใหถือวาผูไดรับคะแนนเสียงสูงสุดในแตละเขตเปนผูไดรับเลือกต้ัง

เปนกรรมการในแตละเขต 

 

 

 

 ขอ  10  ในกรณีท่ีมีปญหาในการดําเนินการตามระเบียบน้ีใหท่ีประชุมใหญ คร้ังท่ีดําเนินการเลือกตั้งพิจารณา

วินิจฉัยเพ่ือใหการเลือกตั้งดําเนินตอไปได 



 ขอ  11  ใหประธานกรรมการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี 
 

  ประกาศ  ณ  ....................................................................... 

 

 

 

(นายคําพอง  ม่ันจิต) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์อนามยัสริุนทร์  จํากดั 


